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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2014.(VII.31.) számú 

határozatában az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (magasabb 

vezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról döntött. 

A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, Polgár város 

honlapján és a PolgárTárs helyi lapban került megjelentetésre. 

A pályázat benyújtási határidejéig, 2014. szeptember 5-ig egy álláspályázat érkezett be, 

Radics Zoltánné Tiszagyulaháza, Petőfi u. 2. sz. alatti lakos részéről. 

 

A pályázó a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat benyújtotta.  Pályázata a 

formai, tartalmi követelményeknek megfelel, a vezetési programot, szakmai önéletrajzot, az 

iskolai végzettségről szóló okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványát a tárgyaláson való 

hozzájáruló nyilatkozatával együtt csatolta. 

 

A benyújtott pályázatot a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (5)-(10) bekezdése alapján, 2014. szeptember 10. napján, 

4 tagú szakértői bizottság véleményezte. 

A bizottság tagjai: az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, a Közgyűjteményi és 

Közművelődési Dolgozók Szakszervezete által delegált egy fő, a Magyar Népművelők 

Egyesülete által delegált egy fő kulturális szakértő, valamint az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár közalkalmazotti képviselője. 

(A benyújtott pályázat, valamint a szakértői bizottság ülésén felvett jegyzőkönyv és a szakérői 

vélemények az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.) 

 

A szakértői bizottság állásfoglalása alapján megállapításra került, hogy a benyújtott pályázat a 

pályázati kiírásban foglaltaknak megfelel. 

A pályázó a Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdésében megfogalmazott, könyvtárban magasabb 

vezető beosztás ellátására előírt képesítéssel rendelkezik. 

A szakértők részéről pozitívumként került megfogalmazásra, hogy a pályázó 5 éves vezetői 

gyakorlattal rendelkezik. Munkája során széleskörű könyvtárosi és közművelődési 

tapasztalatokra tett szert.  

Vezetői programjában áttekintő helyzetelemzésre alapozott, szakmai és vezetői programot 

készített.  Az általa meghatározott általános célok helytállóak, és korszerű könyvtárosi 

kultúraközvetítési szemléletet tükröznek.  A több funkciójú intézmény vezetőjeként 

mindegyik terület munkafolyamatait ismeri, az intézményt magas szintű szakértelemmel 

szervezi és irányítja. 



 

„A szakértő a szakmai önéletrajz és mellékelt dokumentumok alapján megállapítja, hogy a 

pályázót szakmai életútja alkalmassá teszi a polgári Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) pozíciójának betöltésére.” 

  

Radics Zoltánné 2007. óta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár dolgozója. 2009. 

június 1-től 2014. május 31-ig intézményvezetőként, 2014. augusztus 1-től határozott időre 

szóló vezetői megbízással irányítja, szervezi, működteti az intézményt.  1986-ban a Debreceni 

Tanítóképző Főiskolán szerezte meg a tanító és könyvtáros szakkollégiumi diplomáját, 2005-

ben az Eszterházy Károly Főiskolán a tánc- és drámapedagógus oklevelét.  2014. júniusában a 

Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. szervezésében közművelődési-

menedzser szakképesítést szerzet.  Jelenleg a Kodolányi János Főiskola játék és szabadidő-

szervező pedagógus szak, levelezős hallgatója. 

Az elmúlt öt évben, vezetői munkássága során, elsődleges feladatának tekintette a 

kultúraközvetítés színvonalának emelését, a programkínálat javítását. A helyi közösségek és a 

lakosság igényeinek figyelembe vételével teremtette meg a művelődés, a szórakozás és a 

kikapcsolódás lehetőségeit. Mint intézményvezető nem csak a szervezési és irányítási 

feladatokat látott el, hanem aktív résztvevője is volt több emlékezetes műsornak a Tisza 

Dráma és Táncszínház vezetőjeként. 

 

Radics Zoltánné magasabb vezetői megbízását, a benyújtott pályázata és a szakértői 

vélemények figyelembevétele alapján támogatom. 

 

A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján: „A magasabb vezető, valamint a vezetői megbízás a 

jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.”  

 

Fentiek alapján javaslom, hogy Radics Zoltánné 2014. október 1-től 2019. szeptember 30-ig 

kerüljön megbízásra az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői 

feladat ellátásával. 

A pályázati kiírás része az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a megbízott 

magasabb vezető részére. A megbízott vezetői illetménye a Kjt. 61. § (1) bekezdés f) pontja 

alapján, az F. fizetési osztály 11. fizetési fokozata szerint, vezetői pótléka a  Kjt.  70. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján kerül megállapításra. A pótlékalap számításának alapját a 

mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. 

A vezető illetményének fedezete az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi 

intézményi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezetői álláspályázatára beérkezett pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést 

tárgyalja meg és a határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg döntését. 

 

Polgár, 2014. szeptember 11. 

     Tisztelettel: 

        Tóth József 

                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

 

 



     Határozati javaslat 

…./2014. (IX.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület  

 

1. megállapította, hogy a pályázat benyújtási határidejéig, 2014. szeptember 5-ig egy 

pályázat érkezett be, Radics Zoltánné Tiszagyulaháza, Petőfi 2. szám alatti lakos 

részéről, akinek pályázata a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel. 

 

2. Radics Zoltánné pályázatát támogatja és megbízza – a határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezése mellett – az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezetői feladatainak ellátásával 2014. október 1-től 2019. szeptember 30-ig. 

 

3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az intézményvezető 

megbízásával együtt járó bejelentési kötelezettségek ellátásáról. 

 

4. Radics Zoltánné magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § f) pontja alapján, az F. fizetési 

osztály 11. fizetési fokozatának megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg a 2014. 

évre vonatkozó költségvetési törvény 7. sz. melléklete alapján: 

 

5. Garantált illetménye:      174 200 Ft 

Vezetői/magasabb vezetői pótléka a pótlékalap 500 %-a: 100 000 Ft 

Illetménye összesen:      274 200 Ft 

 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott jogviszonyból eredő szükséges 

munkáltatói intézkedéseket hozza meg. 

 

Határidő:  2014. október 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 

            dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


